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 7201  מאי חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 7.5 מכשיר ניצן לכוננים  –הדרכה 

 שוטף הכנת מסמך תוספת מטלות סביבה חוצה גבולות 

 שוטף זיהום בשפכים  –הכנת מסמכי תגובה לדו"ח מבקר המדינה 

 25.5 צוות ישיבת 

  כנסים / השתלמויות  

 4.5 טקס סיום פרויקט ביוב השומרונים: 

 7.5 מזכירות כוכב השחר  –התנגדות ציבורית לתכנית אס"פ רימונים 

 10.5 ם -במחוז י –פורום ירוק יו"ש 

 10.5 במעלה אדומים  . אבנר הרמתי,  בשם צוות עליה לרגל ירוקה] מדבר יהודה[ מפגש פארק השלום 

 14.5 פרידה במחוז מרכז מאמנון מדרי 

 18.5 בא.ע. חיפה  למידת עמיתים למנהלי האיגודים

  דיונים/ סיורים  

 3.5.17 במנהא"ז תנאים לת. מעבר חומ"ס מעלה אפרים ]] טביב[ 

 3.5 ו.מ. לאכ"ס / מת"ע _ הקמת ת. מעבר לפסולת עוג'א

 4.5 ט"ג , הג"ס ומועצה פתרונות ביוב בבקעת הירדן עם מ. הבריאות , ר

 8.5 מט"ש עפרה  –ו. התנגדויות , המנהא"ז 

 11.5 ] אצלינו[  אפיון וגיבוש מודלים ארגוניים לאשכולות-י.ע. עם משרד יגאל ארנון 

 17.5 תכנית מטמנת רימונים  –דיון בבג"ץ 

 17.5 ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב

 24.5 תשתיות מים ועמ"ש / ועחו"ב , כנסת דיון בענין 

זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יהודה, שומרון ורצועת דיון בו. ביקורת המדינה , כנסת : 

 ב67עזה דוח 

24.5 

 24.5 סיור עם השר אלקין בקרני שומרון + דיון 

  תיכנון סביבתי 

 3.5 ברוכין 156היתר בניה לארובת קמין מגרש 

 4.5 אורנית 358יה למתן פוטו ולטאי מגרש היתר בנ

 7.5 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בעץ אפרים 
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 15.5, 10.5 ברקן 105היתר בניה לארובת מגרש 

 10.5 פיקוח מגרסה עץ אפרים

 10.5 ב' אורנית 119היתר בניה מתקן פוטו ולטאי מגרש 

 14.5 פיקוח מגרסה באגן האיילות גבעת זאב

 14.5 נעלהפיקוח מגרסה ב

 14.5 היתר בניה לתחנת דלק קרני שומרון

 15.5 פגישה בעינב לצורך הצבת מגרסה

 16.5 6.5.17-16.6.17אישור בתנאים למגרסה בעינב 

 18.5 און קדומים-א' פארק תעשיות בר 108היתר בניה מפעל מודולרית מגרש 

 21.5 דומיםאון ק-ב' פארק תעשיות בר 108היתר בניה מפעל ה.ע סנדור מגרש 

 22.5 כפר אדומים 1005היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.5 אריאל 1היתר בניה מתקן פוטו ולטאי מבצע עובדה 

 25.5, 22.5 פיקוח מגרסה עינב

 29.5 השתתפות בכנס התייעלות אנרגטית מועצה אזורית דרום השרון

  

  שפכים 

 10.5,24.5 סיור פקוח ת.ש. חורשים

  ומחזור  פסולת מוצקה 

 25.5 3.5 סיור פקוח תחנת מעבר אל בירה

 ,סיור פקוח טובלן

, אור  ומפוסטק

 משואה ומפוסט ק

 4.5,11.5,17.5,23.5 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 22.5, 8.5 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 29.5, 9.5 םביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרי

 3.5 השתתפות בוועדת אכלוס של פארק תעשיות שח"ק, אושרה קליטת שני עסקים

 8.5 באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. הטיפול נמשך. ISMביקורת במפעל 

 23.5, 16.5 ביקורות במפעל זלצר באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי עסקים. הטיפול נמשך

 22.5 פקח המועצה מר אבי נועםזור התעשייה עמנואל בהשתתפות סיור בא

 15.5 יהיביקורת במפעל אור ברקן חדש באזה"ת ברקן, פיקוח על תעש

 24.5 ביקורת במפעל חב' גרינאל אקולוגיה באזה"ת ברקן. העסק נמצא בהקמה

 השתתפות בפגישה עם נציג של יזמי הקמת מפעל חב' מיטב הצבע באזה"ת עמנואל

 

24.5 
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  שפכי תעשיה 

נתוני בדיקת קולחי המט"ש בחודש  ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.

 מאי בהמשך הדו"ח.

16.5 

 24.5, 22.5  .למטרדי ריח. פעולת המתקן גורמת במט"ש פארק תעשיות אריאל ותביקור

 21.5 .פיקוח על שפכי תעשייה .אביג באזה"ת ברקןבמפעל ביקורת 

 14.5 נה נמצאה בתיקון ולקראת הפעלתהחביקורת בתחנת שאיבת שפכי אזה"ת עמנואל. הת

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 11.5 ואור ברקן באזה"ת ברקן. פיקוח על חומ"ס MCAביקורות במפעלים 

 11.5 פיקוח על חומרים מסוכנים.  .ברקןבישוב ביקורת בבריכת שחיה 

 17.5 ., פיקוח על חומסכמיארט בפארק תעשיות אריאלת במפעל וביקור

טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.  בבריכת שחיה בבית מלון אשל השומרון באריאל.ביקורת 

  החידוש אושר.

17.5 

 25.5 ביקורת בבריכת שחיה בישוב נילי. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. החידוש אושר 

ביקורת בבריכת שחיה בישוב אלון מורה במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. החידוש 

 אושר.

28.5 

 28.5 ביקורת במפעל יצחק קניגסברג עור לקלף באזה"ת אלון מורה. פיקוח על חומ"ס

  

 ים סביבתיים וחומ"סאירוע

מתחת למחלף  5ביקורת בזירת אירוע של התהפכות ושריפת משאית הובלת שמן מנוע בכביש 

 . 11.05.17ערב שעות הברקן ב

14.5 

  

  איכות אויר                    

ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )חב' שפיר( באמצעות תחנה לניטור אבק מרחף עדין 

 בהמשך המסמך. מאיגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש ור דיגיטלי לאיגוד. בישוב וחיב
 שוטף

. 2017 מרץממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.
18.5 

עובדי המפיל  על ביקורים במפעל אליהו זלמן בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בתלונות 

תאגיד מים  נקבע דיון מטרדי ריח שנגרמים מפעולת מט"ש פארק התעשיות. הריח קיים. 

 19.06.17תאריך לרון ומוביוב יובלים בש

22.5 ,24.5 
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  מחצבות  

פורסם  תו"ח הביקורוהשתתפות בניטור סביבתי של אבק. ד ביקורת במחצבת כוכב השחר

 .באתר ניטורית

9.5 

 24.5 דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.במחצבת הנסון נחל רבה.  ביקורת

ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. דוחות 

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

25.5 

  קרינה ורעש 

ה מדידת רעש על מטרדי רעש מפעולת מפעל אבגול באזה"ת ברקן נערכ תלונה עלבעקבות 
 בביתו של מר מנקדי בישוב קרית נטפים. 

3.5 

 3.5 ינה בחרשהרבדיקת ק

  מניעת מזיקים 

 24.5 מזכירות צופיםבישיבת צוות לשמניה 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מ.א. שומרון4.5 פרק ב 2016הערכות לקראת ביצוע קול קורא  -פגישה עם ישי ניקריטין וקרן סטחי  

 , מ.א. מטה בנימין4.5 פרק ב 2016הערכות לקראת ביצוע קול קורא  -חיה לוי ויעל ניימן  פגישה עם 

 , קדומים8.5 2015השתתפות בפעילות שטחים פתוחים שנערכה במסגרת ביצוע קול קורא 

 , קרני שומרון9.5 2015סיור בגנים המשתתפים בפעילות חצר בר קיימא במסגרת ביצוע קול וקרא 

 18.5 חינוך מחוז ירושליםמפגש רכזות 

פרק ב וסיכום פעילות  2016הערכות לקראת ביצוע קול קורא  -פגישה עם איריס פיין  

 2015במסגרת קול קורא 
 , מודיעין עילית24.5

 , מטה בנימין25.5 מפגש צוות חשיבה בנושא הסברה מחזור פסולת אריזות במטה בנימין בשיתוף תאגיד תמיר

  פניות ציבור 

 הועבר לטיפול הרשות ברבבה פה מתחנת השאיבהדלי

 באזור צופיםפסולת בניין ללא פיקוח  משליכות משאיות 

ניתנה תשובה ע"י מנכל 
האיגוד כי מדובר 

בפרוייקט באישור 
 המנהא"ז 

במודיעין  בכמות מטורפת המרוכזות בשטח מצומצם וגורמות נזק עצום ] לג בעומר[  מדורות ענק
 עלית

לפקוח נתנו הנחיות 
הרשות בנושא הבהרת 

 מדורות 

 מפלסטינאים במערב השומרוןפסולת שריפות 

קמ"ט נתנה תשובה ע"י 
כי הנושא יועלה אכה"ס 

לדיון בתחילת יוני וכי 
 מתבצעת אכיפה במקום

 וכן למניעת זיהום אוויר ורעש ת אבן ת הבהרות בנוגע למתן אישורי גריסבקשה בהולה לקבל
 בענב

ת ניתן אישור לגריס
מצבורי אבנים למניעת 

 התפשטות שפני סלע

 ערמות האשפה, גרוטאות ופסולת למיניה ממשיכים להיערם בעמנואל 

התלונה הועברה לטיפול 
הרשות. נערכה פגישה 

שלמנכל הרשות עם 
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 המתלוננת

 ממטש נחליאלתלונת ריח 

ע ביקור במקום ופניה בוצ
תשובת מטה  .לרשות 

בנימין: ממתנים לאישור 
המנהא"ז  ע"י  תוכנית

להזרמת שפכי נחליאל 
למט"ש זמני שיקום ליד 

כרם רעים עם קבלת 
 אישור נצא למכרז ביצוע

 בנעלה גריסת אבנים שיוצרת מפגע רעש וחול

הועבר לטיפול רכזת 
התכנון ונתנו הנחיות 

 ליזמים

 מפגע ריח ברחוב הסחלב באזור התעשייה של אריאלתלונות על  6

נערך ביקור של רכז 
יות במקום והועבר תעש

לטיפול יובלים בשומרון 
 וחכ"ל אריאל

 הועבר לטיפול המנהא"ז מסביב ליישוב צופים  תוומתמשכ שריפות מרובותתלונות על  4
 
 

 
 

 7201 מאיממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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 PM10 (130נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  לא מאיחודש ב

 מק"ג/מ"ק(.
 . אין להתייחס לתאריך17-המתקן בחודש מאי  ןקולחי : הטבלה מרכזת נתוני בדיקתהערה

 המסמך כי הוא שגוי.            


